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PROJETO DE LEI Nº 553/2019

DÁ DENOMINAÇÃO À PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO
PRAIA.

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal,
APROVA:

Art. 1º A ponte localizada na Rua Vereador João Henriques Pinto, no Bairro Praia, passa a
denominar-se "PONTE JACINTO FERNANDO LISBÔA". 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 22 de agosto de 2019.

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES
Vereador
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JUSTIFICAÇÃO

Esta homenagem nasce do profundo reconhecimento por parte daqueles que tiveram a
oportunidade e a satisfação de conviver com o nosso homenageado, Jacinto Fernando Lisbôa,
nosso querido Vico, que, com seu caráter ilibado, sua imensa generosidade e seu admirável
talento administrativo, muito contribuiu para o crescimento de nossa cidade.

Nascido em 1942, foi em meados de 1964 que seu talento para os negócios e sua visão
apurada para o mercado de trabalho, que o nosso querido Vico, em homenagem à nossa
padroeira, inaugurou  nas imediações do Bairro Praia, exatamente ao lado desta ponte, sua
primeira empresa "Mecânica Santana", gerando diversos empregos e benefícios para a sociedade
carandaiense.

Com o grande crescimento da empresa, a mesma foi transferida para o centro da cidade,
passando a se chamar Mecânica e Retífica Santana, abrindo, assim, as portas para novas
empresas, que até hoje movimentam a economia da região com a geração de dezenas de
empregos, se tornando, assim, um dos empresários mais bem sucedidos de Carandaí e região.

Casou-se com D. Beatriz Maria de Almeida, constituiu família, hoje formada por oito
filhos, onze netos e um bisneto.

Além do talento para os negócios, despertava, também, o talento para a música, sendo um
dos componentes da Corporação Musical de Santa Cecília. Foi também um dos fundadores do
Garças Clube de Carandaí, espaço que, até hoje, recebe eventos de lazer e cultura.

De gigantesca solidariedade e grande bravura, participou, juntamente com seus
funcionários, de um resgate de acidente de ônibus, que havia caído no Rio Carandaí, salvando
dezenas de vidas.

Quis o destino que o nosso querido Vico nos deixasse, vítima de um grave acidente
automobilístico no dia 30/6/2017, mas seu legado, seu trabalho e exemplo, enquanto homem e
cidadão carandaiense, com certeza, será perpetuado e lembrado por gerações e gerações de
moradores que, com os corações agradecidos, saúdam hoje a memória de tão honrado homem.

Diante do exposto, solicito a acolhida dos nobres edis para a aprovação da matéria.


